
MR 19 juni 2017 
 
Aanwezig: Robert, Roos, André, Berco, Loeki, Marieke(notulist) 
Afwezig: Francien, Bas en Bart 
 
1) Opening 
 
2) ICT: terugblik en vooruitblik  
Martijn geeft een korte samenvatting van hoe het werken met de i-pads het 
afgelopen jaar is ervaren door lln en lkn. 
 
Het vak rekenen ervaren de lln uit de groepen 5 en 6 als minder moeilijk en dit 
blijkt ook uit de resultaten. 
Tevens geven ze aan meer gemotiveerd te zijn. 
Het bovenstaande komt voort uit een nulmeting in december en deze is weer in 
juni afgenomen. 
Martijn  geeft ook een uitleg over Gynzy kids. 
Er word een snelle registratie weergegeven van resultaten, er is differentiatie 
voor kinderen en een beloningssysteem. Daarnaast is het jaaroverstijgend. 
Martijn geeft aan dit een succesvolle start te vinden. 
 
Berco vraagt of er ook nog een terugkoppeling plaatsvindt naar ouders. 
Martijn geeft aan dat dit er komt en dat bovenstaande ook gebruikt wordt op de 
nieuwe info- avond in september voor de groepen 4 en 5. 
 
Vanuit LP055 zal komend jaar de internetsnelheid worden verbeterd op school. 
Na de kerst komt de nieuwe uitrol van digiborden en computers. 
Volgend schooljaar werken de groepen 4 t/ m 7 ermee en wordt het vak spelling 
toegevoegd. 
 
3) Mededelingen 
Team 
Rolf treedt af .Er zal informeel een afscheid plaatsvinden op het schoolplein op 
dondedag 6 juli rond 15 uur. Robert en André zijn aanwezig. 
OR 
Twee nieuwe leden toegevoegd. 
Ouderbijdrage van 89% is behaald. 
OR vraagt zich af waarom het speeltoestel nog niet af is. 
MR 
Dient de vacature voor de functie van Wendy nog ingevuld te worden? 
Loeki geeft aan uit de GMR te willen stappen. Zij zal in het team vragen of ze wel 
in de MR mag blijven zitten, want in principe treedt ze af per 1 augustus 2017. 
Er is nu wel een vacature voor de GMR. 
 
Bart is bereid om zich herkiesbaar te stellen per 1 augustus. Er dient  wel een 



oproep te komen aan nieuwe ouders om plaats te nemen.Dit zal nog dit jaar in de 
HE geplaatst worden. 
 
4) Notulen 3 mei 2017 
Marieke zal per 1 aug 2018 aftreden. 
 
5) Actiepuntenlijst :besproken 
 
6) Terugkoppeling GMR 
Verkiezingen zijn uitgeschreven.4 ouders en 2 leerkrachten hebben zich 
aangemeld en worden aangenomen. 
 
Nieuw MR reglement gaat tussen MR en CvB. 
Het nieuwe reglement had al met de MR- en  moeten worden voorbespreken. 
Er is nu verwarring ontstaan.  
Het aantal leden en de tijdsduur moeten dus besproken worden met CvB. 
Berco zal schriftelijk contact opnemen met de vragen die nav het MR reglement 
zijn ontstaan en ook zal dit voorgelegd worden  aan VOO en aan de MR van de 
Parken en de Berg en Bos 
 
André zal voorzitter worden van de GMR. 
 
7) Directeurschap 
Er is een profiel opgesteld,waar 44 reacties op zijn gekomen. 
Er zijn uiteindelijk 3 kandidaten geselecteerd,waarvan nu nog een kandidaat over 
is. 
Hier zal een 2de gesprek mee plaats vinden op school . 
 
8) Groepsindeling 
Zie aantekeningen 
Klassenindeling wordt op korte termijn gecommuniceerd. 
 
9) Verbeterplan en jaarplan 
1) Coachingsgesprekken 
Streven om dit ook in andere groepen te doen. 
2) I pads 
3) Effectieve instructie.Marieke geeft uitleg. 
Ondanks het ongelukkig gevoel dat de inspectie bij het team heeft achtergelaten 
nah un bezoek is dit nu omgebogen naar iets positiefs. 
4) PR :5 nieuwe ouders na de vakantie in deze taakgroep. 
5) Taalmethode is vervangen, aardrijkskunde wordt komend jaar aangepakt. 
6) Aanpak schoolplein 
Speeltoestel wordt gebouwd. 
 
Berco wil graag weten of er ook een jaarplan 2017-2018 komt. 



De schoolleider dient daar het initiatief in te nemen.Rolf wordt gevraagd wie dit 
nu gaat doen. 
 
11) Vergaderschema 
Op 13 september is de eerstvolgende vergadering. 
Dan wordt het vergaderschema naast de jaarkalender gelegd om te kijken of de 
genoemde data kunnen blijven staan. 
Belangstellenden voor MR wordt gevraagd om op 13 september aanwezig te zijn. 
 
Er is een voorstel om de vergadering om 19.30 uur te laten starten.Dit wordt 
nogmaals voorgelegd op 13-9.De vergaderingen worden vanaf volgend jaar op de 
woensdagen gepland. 
 
12) Punten volgende vergadering: 
Kennismaking nieuwe (interim)directeur 
Jaarplan 
MR reglement 
Vacatures 
 
13) Wat verder ter tafel komt 
Roos meldt dat de schoolfoto's volgens diverse ouders prijzig zijn en dat de 
bestelwijze niet geheel duidelijk is. 
 
Het is van belang dat de MR aanwezig is tijdens de info- avond in de onderbouw. 
Robert en Roos stellen zich beschikbaar. 
Loeki zal de datum doorgeven. 
 
Sluiting: 22.05 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 


